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Sygeforsikring  
Erhverv 
 

  

Selskab: Købstædernes Forsikring          FT.nr.: 51778 

Her får du et overblik over, hvordan vores sygeforsikring erhverv dækker. For at få det fulde overblik kan du læse 
mere i vores vilkår, som du finder på kfforsikring.dk. Vælger du en sygeforsikring erhverv hos os, kan du se policen på 
Mit KF, som beskriver, hvilke dækninger du har valgt, og hvordan du er dækket. Sammen med vilkårene er det vores 
fælles aftalegrundlag. 

Hvilken form for forsikring er der tale om? 
En sygeforsikring erhverv dækker din virksomhed i tilfælde af, at du eller dine medarbejdere bliver uarbejdsdygtige 
pga. sygdom eller ulykke. Du vælger selv, hvem du ønsker at forsikre og med hvilken udbetaling fra 10.000 kr. til 
100.000 kr. om måneden. 

 

Hvad dækker den? 

 Du kan få udbetaling fra forsikringen, hvis den 

forsikrede medarbejder bliver uarbejdsdygtig 

med ret til sygedagpenge. 

 Du får udbetalt den forsikringssum, der er valgt 

for den enkelte forsikrede. Udbetalingen 

beregnes på baggrund af, om det er en hel eller 

delvis sygemelding. 

Du og forsikrede medarbejdere får adgang til 

anonym rådgivningslinje med mulighed for at 

konsultere fysioterapeut, psykolog, 

sygeplejerske og socialrådgiver. 

 

 

   Uarbejdsdygtighed, som skyldes beruselse eller 

påvirkning af narkotika 

 Interne forhold i virksomheden – fx pga. 

organisationsændringer, omplaceringer, 

lønnedgang, fyringer o.lign. 

 Se flere undtagelser i vilkårene. 

   

 

 

Er der nogen begrænsninger  
af dækningen? 

! For at etablere forsikringen skal din 

virksomhed have haft en stabil omsætning i 

min. 12 måneder. 

! Forsikringssummen for den forsikrede 

medarbejder kan aldrig overstige den 

forsikredes månedsløn fratrukket offentlige 

sygedagpenge. 

! Vi dækker ikke uarbejdsdygtighed, som skyldes 

sygdom i de første 6 måneder efter at den 

forsikrede medarbejder er blevet omfattet af 

forsikringen. 

! Den maksimale erstatningsperiode pr. 

uarbejdsdygtighed er 12 måneder fratrukket 3 

uger. 

! Forsikringssummen nedskrives årligt, fra 

forsikrede medarbejder fylder 65 år og frem til 

69 år. 

 

Hvad dækker den ikke? 

 De første 3 uger af hver 

uarbejdsdygtighedsperiode 

 Uarbejdsdygtighed, som skyldes sygdom, som 

har vist symptomer, inden forsikringen blev 

etableret, med mindre sygdommen har været 

behandlings-, symptom- og kontrolfri i 36 

måneder fra skadetidspunktet. Slid- og 

leddegigt dækkes, hvis sygdommen ikke er 

diagnosticeret på tegningstidspunktet, uanset 

om symptomerne har vist sig på 

tegningstidspunktet 

 Uarbejdsdygtighed, som skyldes kosmetisk 

behandling 

 Uarbejdsdygtighed, som skyldes graviditet 

og/eller fertilitetsbehandling 

 Uarbejdsdygtighed, som skyldes kroniske 

lidelser 
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Hvor er jeg dækket? 

 Forsikringen dækker i Danmark.  

     

 

Hvilke forpligtelser har jeg? 

– Virksomhedens bogholderi skal ajourføres i overensstemmelse med god bogføringsskik. 

– Du skal give os oplysninger om dine forsikrede medarbejderes navn, adresse og CPR-nummer. 

– Du skal oplyse os om ændringer i virksomhedens erhvervsudførelse, ejerform, selskabsform o.lign. 

– Når du modtager policen, skal du læse den igennem og sikre, at den er som aftalt. 

     

 

Hvornår og hvordan betaler jeg? 

Du skal betale forsikringen senest på den dato, som fremgår af indbetalingskortet. Hvis du tilmelder betalingen til 
Betalingsservice, sker betalingen automatisk. Du kan betale forsikringen månedligt, kvartalsvist, halvårligt eller årligt.  
 
Vi anbefaler, at du tilmelder betalingerne til Betalingsservice, men det er også muligt at få tilsendt et 
indbetalingskort. 

 
     

 

Hvornår starter og slutter dækningen? 

Forsikringen starter på en aftalt dato, som du kan se på din police. Forsikringen gælder for 1 år af gangen, og vi 
fornyer den automatisk, med mindre andet er aftalt. 
 
Dækningen ophører automatisk, når den forsikrede medarbejder fylder 70 år. 

 
     

 

Hvordan opsiger jeg aftalen? 

Både du og Købstædernes Forsikring kan opsige forsikringen skriftligt med mindst 1 måneds varsel til en 
forsikringsperiodes udløb. Er forsikringen oprettet for en flerårig periode, kan du dog tidligst opsige forsikringen til 
hovedforfaldsdatoen i det år, perioden udløber.                                                                                                                                                             

Både du og Købstædernes Forsikring har desuden mulighed for at opsige en forsikring i forbindelse med en skade. Det 
skal dog ske senest 1 måned efter, skaden er afsluttet og med en varselsperiode på 14 dage. 

 
 


